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Goede Zaken is een 

commerciële uitgave, in 

samenwerking met diverse 

partners, geproduceerd 

onder redactionele 

verantwoordelijkheid van:

Tips en contact: 
goedezaken@decoalitie.nl. 

waarderpolder.nl

RECLAMEBUREAU

 ZakenGoede .nu

 Goede Zaken TV

 goedezaken

 Goede Zaken

21 JULI 2021

Als gevolg van de Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst.  
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.

Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda

di. 27 juli

Sparkz netwerkborrel & diner

Voor ondernemers en  

beleidsmakers.

18.00-22.30 uur

Locatie: Vooges Strand

  www.SparkzNetworking.nl

do. 5 augustus

NetwerkenWerkt!

Online bijeenkomst, netwerk voor HR-

professionals uit Zuid-Kennemerland 

en IJmond.

10.00-11.30 uur

 www.wspzkij.nl

do. 2 september

NetwerkenWerkt!

Online bijeenkomst, netwerk voor HR-

professionals uit Zuid-Kennemerland 

en IJmond.

10.00-11.30 uur

 www.wspzkij.nl

Dutch Sustainable 
Fashion Week

Ben je winkelier in Haarlem en ver-
koop je duurzame mode? Doe dan 
van 23 tot 29 september mee aan 
de Dutch Sustainable Fashion Week 
(www.dsfw.nl). Je maakt dan onder 
andere deel uit van de Groene Textiel-
route. Maar er gebeurt die week nog 
meer. Samen maken we zoveel moge-
lijk mensen op een positieve manier 
bewust van de impact van kleding op 
ons klimaat. Wil je meer informatie of 
je meteen aanmelden? Mail dan naar  
degroenemug@haarlem.nl.

De manier waarop mensen kopen en winkelen is veranderd, mede door de ver-
plichte sluiting van winkels het afgelopen jaar. De consument heeft, nog meer 
dan voorheen, de webshops ontdekt. HaarlemseWinkels.nl, opgericht in Co-
vid-tijd, is daar een succesvol voorbeeld van.

Het online lokale platform bewees 
tijdens de crisis haar waarde. Inmid-
dels telt HaarlemseWinkels.nl ruim 
400 deelnemers. Hoogste tijd voor de 
volgende stap: de overgang naar een 
coöperatie, waardoor de deelnemen-
de retailers eigenaar worden. 

Aankoop certificaat
Het grote voordeel van een coöpera-
tie is volgens initiatiefnemer Simone 
Lunstroo dat eigendom en zeggen-
schap overgaan naar de deelnemen-
de winkels. ‘Alle verzamelde data 
blijft daarmee in eigen beheer en kan 
alleen voor eigen gebruik worden in-
gezet. Via de aankoop van een certi-
ficaat ter waarde van 250 euro wordt 
een winkelier mede-eigenaar van het 
platform. Hij deelt mee in het resul-
taat en draagt bij aan een duurzame, 
toekomstbestendige en succesvolle 
winkelstad. De aankoop van een cer-

tificaat is overigens geen verplichting. 
Het mag wel, het hoeft niet.’

Bijdragen Rabobank 
‘We konden starten met Haarlemse-
Winkels.nl dankzij de bijdragen vanuit 
de BIZ en Rabobank Haarlem-IJmond. 
De Rabobank heeft ons begeleid 
bij het nemen van de noodzakelijke 
vervolgstappen. Dat betekende voor 
ons een absolute meerwaarde. Via 
HaarlemseWinkels.nl is de consument 
verzekerd van een goede service, een 
snelle levering en van een concurre-
rende prijs. Want het is echt niet zo 
dat de grote platforms altijd goed-
koper zijn. Je weet waar het vandaan 
komt en je kunt dus altijd even bij de 
betreffende winkel langs gaan.’

Perfecte service
Marjolein van der Goen is eigenaar 
van twee modezaken in de binnen-

stad: Colombo en Amedee. Ze is een 
enthousiast deelnemer aan het plat-
form. ‘We hebben geen eigen web-
shop. Voor ons was HaarlemseWin-
kels.nl een uitkomst toen onze winkels 
waren gesloten. We hebben er veel 
extra omzet door gegenereerd. Maar 

ook nu we weer open zijn, blijven de 
online bestellingen binnenkomen. 
Niet alleen uit de regio maar tot Gro-
ningen aan toe. Bovendien verhoogt 
HaarlemseWinkels.nl de vindbaarheid 
voor de eigen webshop. Daarnaast 
worden we heel goed begeleid en is 

de service perfect. Ik heb al certifica-
ten besteld en vind eigenlijk dat alle 
ruim 400 winkeliers dat zouden moe-
ten doen.’

  www.rabobank.nl/haarlem-ijmond

Retailers worden eigenaar online platform HaarlemseWinkels.nl 

Vrienden Spaarne Gasthuis zorgen voor aangenamer verblijf
Wie voor een opname of een onder-
zoek naar het ziekenhuis moet, doet dit 
zelden met een glimlach. De Stichting 
Vrienden Spaarne Gasthuis streeft er-
naar het verblijf in de locaties van het 
Spaarne Gasthuis zo aangenaam moge-
lijk te maken. Via extra investeringen, 
die niet uit het reguliere zorgbudget 
betaald kunnen worden. Met dank aan 
bijdragen van bedrijfsvrienden.

Masha Vos is zo’n ondernemer. Ze is 
algemeen directeur van vier Albert 
Heijn vestigingen plus nog één in 
aanbouw. ‘Wij vinden het belangrijk 
onze lokale betrokkenheid te tonen. 
Dat doen we op diverse manieren. 
We richten ons primair op kinderen, 
omdat die een directe link met de toe-
komst hebben. Haarlem en kinderen 
dus. Dat vinden wij belangrijk. Daar-
om maken wij ons binnen de Stichting 
Vrienden Spaarne Ziekenhuis sterk 
voor kindvriendelijke röntgenkamers.’

Wandschildering 
De afdeling radiologie gaf bij de Stich-
ting aan twee röntgenkamers kind-
vriendelijk in te willen richten, met 

onder andere een wandschildering. 
Daardoor wordt de omgeving waarin 
kinderen worden behandeld minder 
eng en steriel. Het toevoegen van 
kindvriendelijke materialen was dus 
gewenst. Masha Vos: ‘Dat verzoek kre-

gen wij te horen. Wij gaan daarvoor 
zorgen en nemen alle kosten voor 
onze rekening. We tonen onze lokale 
maatschappelijke betrokkenheid op 
diverse manieren. Het is belangrijk 
dat er aandacht is voor mensen die 

om allerlei redenen niet volledig met 
onze samenleving kunnen meedoen. 
Mede daarom zijn wij als ondernemer 
lid van de Stichting Vrienden Spaarne 
Ziekenhuis.’

Gastvrije omgeving 
Leo Claus, mede-eigenaar van Claus 
Company, is voorzitter van de Stich-
ting. ‘Ons bedrijf zit in de ‘gastvrijheid’. 
Zorgen voor een gastvrijere omgeving 
in het ziekenhuis is een doelstelling 
van de Stichting. Van een spelletjes-
computer voor kinderen op de spoed-
eisende eerste hulp tot live muziek op 
de IC-afdeling. Of een groen uitzicht 
voor mensen die op de nierdialyse lig-
gen. Het lijken kleine dingen, maar ze 
zijn o zo belangrijk. Als bedrijfsvriend 
vervult een bedrijf een belangrijke 
maatschappelijke taak. Daarnaast or-
ganiseren we voor bedrijfsvrienden 
verschillende activiteiten. Zo werkt 
het twee kanten op.’ 

  Meer informatie: Stichting Vrienden 
Spaarne Gasthuis 
023 - 224 2083 of 023-  224 2076 
vrienden@spaarnegasthuis.nl

Marjolein van der Groen: ‘Voor ons was HaarlemseWinkels.nl een uitkomst. We hebben er veel extra omzet door gegenereerd.’

Leo Claus en Masha Vos: ‘Een bedrijfsvriend vervult een belangrijke maatschappelijke taak.’

Van 23 t/m 29 september 
is de Dutch Sustainable 
Fashion Week

       Doe je ook mee?


